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Over Laurentius
We zijn een algemeen ziekenhuis met alle specialismen. Door plezierige korte lijnen tussen medewerkers onderling is er goede
samenwerking met specialisten in de zorg voor de patiënt. We hebben een breed zorgaanbod waarbij alle basiszorg voorhanden is
en door samenwerking met andere zorgpartners kunnen we ook hoog complexe zorg bieden. Betrokkenheid bij de patiënt en
klantgerichtheid zijn belangrijk voor ons. ‘Liefdevolle zorg met passie’ is onze visie en onze kernwaarden aandacht, optimisme,
deskundigheid en respect zijn de basis van ons handelen.
Afdeling Klinische Farmacie
Onze missie is: “ Met trots uw partner in de zorg rond medicatie: betrouwbaar, zichtbaar en dichtbij”.
De afdeling Klinische Farmacie verzorgt met al haar medewerkers (ziekenhuisapothekers, poliklinisch apothekers,
apothekersassistenten en farmaceutisch medewerkers) de klinische farmaceutische dienstverlening binnen het Laurentius
Ziekenhuis. Daarnaast wordt professionele farmaceutische zorg voor cliënten en zorgverleners en verpleeghuizen en andere
instellingen in de regio Midden Limburg geboden middels het GDS bedrijf en de tak externe dienstverlening. Via het Apotheek
Service Punt en de 24-uurs apotheek is er een brug naar de regio. De 24-uurs apotheek, Apotheek Laurentius Kwartier, maakt
integraal deel uit van de apotheek en verzorgt de (specialistische) farmaceutische zorg voor (poliklinische) patiënten in de regio,
ook buiten kantoortijden.
De apotheek bevindt zich in een fusietraject met de afdeling Klinische Farmacie van het VieCuri Medisch Centrum in Venlo.
De functie
Als gevestigd ziekenhuisapotheker/medisch manager ben je eindverantwoordelijk voor het farmaceutische en kwalitatieve beleid
van de apotheken van het ziekenhuis. Je stuurt samen met de afdelingsmanager de integrale afdeling aan en onderhoudt de
relaties met onze klanten. Je gebruikt je netwerk en bouwt dit verder uit om de dienstverlening van de apotheek te optimaliseren
en uit te breiden. Naast management taken heb je een aantal inhoudelijke taken binnen één van de aandachtsgebieden van de
apotheek. Deze worden in overleg met de overige leden van de vakgroep vastgesteld. Ook ben je een belangrijke gesprekspartner
in het lopende fusietraject.
Het profiel
 Je bent een geregistreerd ziekenhuisapotheker met enige jaren managementervaring;
 Je bent een verbinder en inspirator. Op coachende wijze neem je de medewerkers mee in de ontwikkelingen van onze
dynamische organisatie.
 Je bent van nature een ondernemer en zakelijk aangelegd;
 Je bent georganiseerd, resultaatgericht en hebt doorzettingsvermogen;
 Je kunt op alle niveaus uitstekend samenwerken (Raad van bestuur, medische staf, collegae, overige medewerkers
apotheek en externe contacten).
 Je bent een stevige gesprekspartner en in staat op overtuigende wijze de visie van de afdeling uit te dragen;
Het aanbod
Een uitdagende, veelzijdige baan. Het salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO-ziekenhuizen. Inschaling vindt plaats op
basis van kennis, opleiding en ervaring. We zoeken per direct een collega, de uren en de contract vorm zijn in overleg.
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Informatie en sollicitatie
Wil je meer informatie over de functie? Bel dan mevrouw Weijers, voorzitter raad van bestuur, 0475382201 of Maike van BaalenVink, afdelingsmanager tel: 0475 382065. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Marlouke
Smeets, HR adviseur, tel: 0475-382226.
Indien Laurentius met jou een arbeidsovereenkomst aangaat, dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen
De procedure bestaat uit een aantal selectiegesprekken, waaronder ook een gesprek met de toetredingscommissie.
De eerste gesprekken vinden onder voorbehoud plaats in week 13.
Tot 18 maart kun je reageren via onderstaand sollicitatieformulier.
Klik hier om het sollicitatieformulier te openen.

